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Veiklos sritis, turinys, forma Data, vieta Vykdytojas 

1 2 3 

I. Mokymasis ir ugdymas. Tarpdalykinė integracija 

Dailyraščio konkursas ,,Atrask rašto paslaptį“. 2–4 kl. 2020 m. iki lapkričio 18 d. Pradinių klasių mokyojos 

Integruota chemijos – fizikos pamoka ,,Skirtingų koncentracijų cukraus 

tirpalo gaminimas ir tankio nustatymas“. 8 kl. 

2020 m. lapkričio mėn. Ina Razmislevičienė 

Irina Dobrovolskaitė 

Integruota istorijos, dailės pamoka ,,Gotika Vakarų Europoje ir 

Lietuvoje“ III kl. 

2020 m. lapkričio mėn. (data ir 

laikas bus patikslinti) 

Reda Našliūnienė 

Aušra Venskutonienė 

Projektų savaitė, skirta Vilniaus Gaono ir žydų istorijos metams 

paminėti: 

1.Integruota anglų k. – geografijos pamoka ,,Izraelis. Kultūra. 

Tradicijos. Vilniaus Gaonas“. III kl. 

2. Netradicinė muzikos pamoka ,,Žydų dainos“. II kl. 

3. Netradicinė dailės pamoka ,,Hebrajų kalba“. III kl. 

4. Filmų ,,Vilniaus getas“, ,,Berniukas dryžuota pižama“ peržiūra 

ir aptarimas. II, IV kl. 

5. Netradicinė pamoka ,,Žydų rašytojai“. III kl. 

6. Netradicinė tikybos pamoka ,,Judaizmas“ III kl. 

7. Edukacinė pamoka Vilniuje ,,Žydiškasis Vilnius“. 14 

svarbiausių žydų paveldo vietų Vilniaus senamiestyje. III kl. 

 

 

2020 m. lapkričio mėn. (data ir 

laikas bus patikslinti) 

 

 

Kristina Čiapienė 

Asta Bajerčiūtė 

Rita Radzevičienė 

Aušra Venskutonienė 

Reda Našliūnienė 

Inga Orencaitė 

Inga Orencaitė 

Zbignev Butkevič 

Reda Našliūnienė 

Aušra Venskutonienė 

Kristina Čiapienė 

Danutė Drumžlienė 
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8. Spektaklis pagal Anos Frank dienoraštį ,,Kai žmonės vaidino 

dievą“ 

9. Esė ,,Kaip kurstomas nepakantumas iššaukė didžiulį 

priešiškumą žydams ir išprovokavo masinį žydų naikinimą“ II kl. 

 10.  Baigiamasis renginys – konferencija ,,2020 – Vilniaus 

Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai“. 

 

 

Albina Korablikovienė 

 

Reda Našliūnienė 

 

Reda Našliūnienė 

Kristina Čiapienė 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės projektų savaitė 2020 m. lapkričio mėn. Tiksliųjų ir gamtos mokslų 

metodinės grupės nariai 

Integruota chemijos – dailės pamoka ,,Sraigių struktūra“ I kl. 2020 m. lapkričio mėn. Ina Razmislevičienė 

Aušra Venskutonienė 

Integruota anglų k. – dailės pamoka ,,Šeimos medis“. 3a, 3b kl. 2020 m. lapkričio mėn. Kristina Čiapienė 

Jolita Čejauskienė 

Ina Fomenko - Volodko 

Integruota geografijos ir informacinių technologijų pamoka ,,Kambario 

planas“, ,,Mano kelias į mokyklą“.  6 kl. 

2020 m. lapkričio mėn. Irina Dobrovolskaitė 

Asta Bajerčiūtė 

Integruota gamtos ir technologijų pamoka ,,Gaminame iš atliekų“. 5b kl. 2020 m. lapkričio mėn. Agnė Avižienienė 

Renata Kazlauskienė 

Integruota pasaulio pažinimo ir biologijos pamoka ,,Jie pavojingi 

sveikatai“. 4a, 4b kl. 

2020 m. lapkričio mėn. Agnė Avižienienė 

Inga Baublienė 

Diana Šaulinskienė 

II. Pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų organizavimas 

netradicinėje erdvėje 

  

Anglų k. renginys ,,Trick or Treat. It‘s Halloween“ 2020 m. lapkričio mėn.  Jolanta Chludokienė 

Kristina Čiapienė 

Vaikų rudens stovykla ,,Vokės ruduo“. 1-8 kl. 2020 m. lapkričio mėn. Kęstutis Bačkis 

Pradinių klasių mokytojos 

III. Netradicinės pamokos   

Edukacinė pamoka ,,Šuniuko lankstymas iš rankšluosčių“. 1-4 kl. 2020 m. lapkričio mėn. Pradinių klasių mokytojos 

Edukacinė pamoka ,,Iš ko gaminami maisto produktai“. 1-4 kl. 2020 m. lapkričio mėn. Pradinių klasių mokytojos 

Edukacinė pamoka ,,Advento kalendoriaus gamyba“. 1-4 kl.  2020 m. lapkričio mėn. Pradinių klasių mokytojos 

Edukacinė pamoka ,,Spalvų juokas“. 1-4 kl. 2020 m. lapkričio mėn. Pradinių klasių mokytojos 

Edukacinė pamoka ,,Kalėdinės kojinės siuvimas“. 1-4 kl. 2020 m. lapkričio mėn. Pradinių klasių mokytojos 

Edukacinė pamoka ,,Giliuko laboratorija“. 1-4 kl. 2020 m. lapkričio mėn. Pradinių klasių mokytojos 
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Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje ,,Tolerancijos dėlionė“, skirtoje 

Tolerancijos dienai paminėti. II kl. 

2020 m. lapkričio mėn. Reda Našliūnienė 

IV. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose   

Kompiuterinių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija – 2020“. 5,6 kl. 2020 m. lapkričio mėn. Irina Dobrovolskaitė 

Dalyvavimas informacinių technologijų konkurse ,,Bebras“ 2020 m. lapkričio mėn. Irina Dobrovolskaitė 

Dalyvavimas konkurse ,,Olympis – 2020“. 1-4 kl. 2020 m. lapkričio mėn.  

Pradinių klasių mokytojos 

V. Projektinė veikla   

Integruotas technologijų ir anglų kalbos projektas ,,Pasirinkto produkto 

kūrimas pardavimui“. IV kl. 

2020 m. lapkričio mėn. Renata Kazlauskienė 

Jolanta Chludokienė 

Kūrybinės raiškos ir sportinės veiklos mokslų metodikos grupės narių 

projektas ,,Kūrybos maratonas“ 

2020 m. lapkričio mėn. Metodinės grupės nariai 

Projektas ,,Steigiamajam Seimui - 100“, skirtas Steigiamojo Seimo 

metams paminėti. II kl. 

2020 m. lapkričio mėn. Reda Našliūnienė 

 

Šiaurės šalių literatūros savaitė. Tema ,,Matyti pasaulį per literatūrą“. 1-4 

kl. 

2020 m. lapkričio 9-15 d. Rita Bakšienė 

Stanislava Sroda 

 Projektas ,,Kuriame vaizdo filmą“. 8, 9a, 9b kl. 2020 m. lapkričio mėn. Irina Dobrovolskaitė 

Integruotas technologijų ir fizikos projektas ,,Šviečiantys kalėdiniai 

atvirukai“. I, II kl. 

2020 m. lapkričio mėn. Irina Dobrovolskaitė 

Renata Kazlauskienė 

Projektas ,,Kuriame matematinę pasaką“ 5a kl. 2020 m. lapkričio mėn. Farida Gimbickienė 

VI. Meninė, sportinė ir techninė veikla 

Dalyvavimas nacionaliniame mokinių piešinių konkurse ,,Mes užaugom 

laisvi“, skirto Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui paminėti 

2020 m. iki gruodžio 3 d.  Pradinių klasių mokytojos 

Piešinių ir darbelių paroda ,,Mūsų mažieji draugai, paukščiai“. 1-4 kl. 2020 m. lapkričio 3-14 d. Pradinių klasių mokytojos 

Piešinių paroda, skirta tradicinei  draugo dienai  ir tolerancijos dienai 

paminėti  

2020 m. lapkričio mėn. Diana Šaulinskienė 

Rita Bakšienė 

VII. Mokyklos bendruomenė ir savivalda   

MT apskritasis stalas su gimnazijos administracija 2020 m. lapkričio mėn. (data ir 

laikas bus patikslinti) 

Genė Talačkienė 

Reda Našliūnienė 

Diana Lukštaraupienė 

Kamilė Beliūnaitė 

Metodinių grupių pirmininkų susirinkimas 2020 m. lapkričio mėn. (data ir 

laikas bus patikslinti) 

Genė Talačkienė 

Reda Našliūnienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

Mokytojų tarybos posėdis 2020 m. lapkričio 6 d. 14 val. Genė Talačkienė 
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 Diana Lukštaraupienė 

Reda Našliūnienė 

VIII. Pagalba mokiniams ir kitiems bendruomenės nariams 

Vaiko gerovės komisijos,  prevencinės darbo grupės susirinkimai 2020 - 2021 m. m. kartą per 

savaitę, ketvirtadienis 

Genė Talačkienė 

Reda Našliūnienė, 

Diana Šaulinskienė, 

Klasių auklėtojai 

Socialinio ugdymo valandėlė. Gyvenimo įgūdžių ugdymas ,,Pažinkime 

vieni kitus“(1-4 kl.) 

Socialinio ugdymo valandėlė. Gyvenimo įgūdžių ugdymas ,,Kaip 

susidraugauti“ (1-4 kl.) 

Socialinio ugdymo valandėlė. Gyvenimo įgūdžių ugdymas. ,,Bendravimo 

įgūdžiai“ (1-4 kl.) 

 

2020 m. lapkričio mėn. (pagal 

atskirą tvarkaraštį)   

 

 

 

 

 

 

Diana Šaulinskienė 

 

 

 

 

 

 

IX. Metodinė veikla 

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės posėdis: 

1.Pranešimas ,,Kaip kiekvienai pamokai pasirinkti tinkamą, tyrimais 

pagrįstą metodą“. Mokytoja Rita Bakšienė 

2. Pranešimas ,,Kaip užtikrinti gerą mokinių emocinę savijautą 

pandemijos metu“. Mokytoja Rasa Damijonaitienė 

2020 m. lapkričio 4 d. 

 

 

2020 m. lapkričio 19 d. 

Diana Šaulinskienė 

Humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės posėdis. Metinio 

veiklos plano projektas 2021 m. 

2020 m. lapkričio mėn. Danutė Drumžlienė 

Kūrybinės raiškos ir sportinės veiklos metodinės grupės posėdis. Metinio 

veiklos plano projektas 2021 m. 

2020 m. lapkričio mėn.  

 

Kęstutis Bačkis 

Užsienio kalbų metodinės grupės posėdis. Metinio veiklos plano 

projektas 2021 m. 

2020 m. lapkričio mėn. Kristina Čiapienė 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės posėdis. Metinio veiklos 

plano projektas 2021 m.  

2020 m. lapkričio mėn.  Agnė Avižienienė 

  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui         Reda Našliūnienė 


